
Epileerapparaat, mini-
epileerapparaat, pincet

Trio Smooth set.
Bonus edition

 

Alle lichaamszones

 
HP6550/00

Een langdurig gladde huid voor alle lichaamszones
3 haarverwijderingsoplossingen voor verschillende lichaamszones

Profiteer van snel ontharen van benen en armen met de Satinelle-epilator. En nauwkeurig epileren van gevoelige

gebieden zoals oksels of bikinilijn met de mini-epilator. Inclusief pincet voor bijwerken van gezichtshaar en

wenkbrauwen. Gratis opbergtas bijgeleverd.

Makkelijk schoon te maken
Inclusief schoonmaakborsteltje en afspoelbaar epileerhoofd.

Langdurige gladheid
Efficiënte verwijdering van haarwortels

Gerichte oplossing voor elke lichaamszone
Zacht epileren voor gevoelige gebieden

Snel epileren van armen en benen

Bijpassend pincet voor het bijwerken van de gezichtsbeharing en de wenkbrauwen

Geschenkitem
Limited edition-opbergtas.



Epileerapparaat, mini-epileerapparaat, pincet HP6550/00

Kenmerken Specificaties
Efficiënte verwijdering van haarwortels

Het epileerapparaat heeft speciaal ontworpen

schijven die zelfs de kortste haartjes (0,5 mm)

pakken. Dat betekent haar dat 4x korter dan

nodig is voor harsen. Voor maximaal 4 weken

een huid zonder haar.

Epilator voor armen en benen

Het Satinelle-epileerapparaat heeft een grote

kop voor snel epileren van de benen en armen.

De ronde vorm past perfect in uw hand zodat u

comfortabel haar kunt verwijderen.

Snoerloze mini-epilator

Het mini-epileerapparaat heeft een smalle kop

speciaal ontwikkeld om haren op moeilijk te

bereiken plaatsen te pakken zonder aan de

huid te trekken. Het epileerapparaat werkt op

batterijen voor maximaal gebruiksgemak.

Nauwkeurig pincet voor het gezicht

De set wordt geleverd met bijpassend pincet,

ideaal voor het verwijderen van haren op het

gezicht (bovenlip, kaken) of voor het

modelleren van wenkbrauwen.

Makkelijk schoon te maken

Er wordt een schoonmaakborsteltje

meegeleverd voor het verwijderen van losse

haren van de ontharingsschijven. De

epileerhoofden zijn afspoelbaar voor extra

hygiëne.

BONUS: limited edition-tas
Bewaar het epileerapparaat op een droge en

stofvrije plaats voor optimale hygiëne. De set

wordt daarom geleverd met een speciale

limited edition opbergtas!

 

Accessoires
Reinigingsborsteltje

Exclusieve etui

Kenmerken
2 jaar garantie

Unieke ontharingsschijven

Afspoelbaar epileerhoofd

Zachte pincetschijven

Ergonomische handgreep

Technische gegevens (epilator)
Aantal haargrijppunten: 20

Aantal schijfjes: 21

Trekacties per seconde bij snelheid 1: 600

Spanning van apparaat: 13 V

Vermogen van adapter: 13 V / 400 mA

Technische gegevens (mini-epileerapparaat)
Grijpacties per minuut: 32.000

Voltage: 3 V

Kleur: Paars deco, wit

Wattage: 5

Frequentie: 50-60 Hz

Aantal pincetten: 8

Batterijen voor epilator: 2 x AA

Rotaties per minuut: 4000
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